
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 01.080.010                                                                                                                                   Září
2008
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové
bezpečnostní vlajky -
Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních
vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

ČSN
ISO 20712-2

01 8023

 

Water safety signs and beach safety flags -
Part 2: Specifications for beach safety flags - Colour, shape, meaning and performance
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Národní předmluva



Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti - Část A02:
©edá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-A03 zavedena v ČSN EN 20105-A03 (80 0121) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti - Část A03:
©edá stupnice pro hodnocení zapouštění

ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02:
Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 105-B03 zavedena v ČSN EN ISO 105-B03 (80 0136) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03:
Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku

ISO 105-E01 zavedena v ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01:
Stálobarevnost ve vodě

ISO 105-E02 zavedena v ČSN EN ISO 105-E02 (80 0144) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02:
Stálobarevnost v mořské vodě

ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12:
Stálobarevnost v otěru

ISO 2076 zavedena v ČSN ISO 2076 (80 0010) Textilie - Chemická vlákna - Terminologie

ISO/CIE 10526 nezavedena

ISO/CIE 10527 nezavedena

ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií -
Část 1: Zjiš»ování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip (idt ČSN ISO
13934-1:1999)

ISO 13938-1 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při
protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjiš»ování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (idt ČSN
ISO 13938-1:1999)

ISO 17724 zavedena v ČSN ISO 17724 (01 8012) Grafické značky - Slovník

EN 1049-2:1993 zavedena v ČSN EN 1049-2:1995 (80 0814) Textilie - Tkaniny - Konstrukce - Metody
analýzy - Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

EN 12127 zavedena v ČSN EN 12127 (80 0849) Textilie - Plošné textilie - Zjiš»ování plošné hmotnosti
pomocí malých vzorků

CIE 15 nezavedena

BS 2F 127:1991 nezavedena

BS 5441 nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2, Tabulka 1 doplněna informativní národní poznámka.



Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 44867646, Ing. Miroslav Rendl

Technická normalizační komise: TNK 1 - Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie ®ivcová
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
neodpovídá za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 20712-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky,
subkomisí SC 2, Bezpečnostní identifikace, značení, tvary, značky a barvy.

ISO 20712 se skládá z následujících částí pod společným názvem Bezpečnostní značení pro vodní
plochy a plážové bezpečnostní vlajky:

–      Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve
veřejných prostorech

–      Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

–      Část 3: Směrnice pro používání

-- Vynechaný text --


